
EDITAL Nº 045/2019 

Referente ao Aviso nº 056/2019, publicado no DOE de 30/05/2019. 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, torna pública a abertura de inscrições para Seleção de 

Aluno Especial no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em 

Biodiversidade Vegetal (PPGBVeg), ofertado pelos Departamentos de Educação / Campus 

VIII - Paulo Afonso, Departamento de Ciências Exatas e da Terra / Campus II – Alagoinhas 

e Departamento de Educação / Campus VII - Senhor do Bonfim, aprovado pelo Conselho 

Universitário (CONSU) por meio da Resolução n° 682/2009, publicado no Diário Oficial 

do Estado de 17/03/2009. 

 

1. DO PÚBLICO ALVO 

1.1 Portadores de diploma de curso superior em Ciências Biológicas, Engenharia 

Agronômica, Farmácia e outros cursos afins a Ciências Biológicas, reconhecidos ou 

revalidados, como também discentes no âmbito da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) conforme item 1.2 deste Edital;  

1.2 É permitida a participação de discentes no âmbito da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), regularmente matriculados no último ano, que tenham cursado o mínimo de 80% 

(oitenta por cento) da carga horária total do curso; com participação comprovada em 

eventos e produções de natureza científica e que tenham obtido média conceitual 

equivalente a 7,0 (sete) nas disciplinas cursadas, comprovada através do histórico escolar, 

conforme estabelecido na Resolução do CONSU n.º 1.294/2017 (D.O.E. de 16.08.2017). 

 

2. DA OFERTA DE DISCIPLINAS E VAGAS 

Serão ofertadas as seguintes vagas por disciplinas: 

Disciplina Ementa Vagas Local de oferta 

Bioprospecção: Ferramentas e 

Ensaios Biológicos 

Categoria: Optativa 

Regime: Presencial 

Carga horária: 45 horas 

Período: A confirmar 

Turno: Diurno 

Principais compostos secundários e suas atividades. 

Coleta e preparo de material vegetal. Extração de 

substâncias. Segurança no uso de plantas medicinais. 

Bioensaios. 

03 
DCET II/ 

Alagoinhas 



  

Palinologia 

Categoria: Optativa 

Regime: Presencial 

Carga horária: 75 horas 

Período: A confirmar 

Turno: Diurno 

Estuda a morfologia de grãos de pólen e esporos. 

Principais métodos de estudo em Palinologia. 

Terminologia polínica. Caracterização palinológica das 

principais famílias botânicas. Aplicações da Palinologia: 

melissopalinologia, geopalinologia, aeropalinologia, 

palinologia forense, palinotaxonomia. 

 

 

 

05 

DEDC VII/ 

Senhor do 

Bonfim 

Reprodução Vegetal 

Categoria: Optativa 

Regime: Presencial 

Carga horária: 60 horas 

Período: A confirmar 

Turno: Diurno 

Estuda evolução das diferentes formas de reprodução nas 

embriófitas com enfoque especial na evolução micro e 

macromorfológica num contexto evolutivo e integrado 

dos principais grupos vegetais. 

 

 

 

05 

DEDC VII/ 

Senhor do 

Bonfim 

TEB: Educação Ambiental e 

Sustentabilidade 

Categoria: Optativa 

Regime: Presencial 

Carga horária: 45 horas 

Período: A confirmar 

Turno: Diurno 

Desenvolve a postura crítica quanto às agressões ao meio 

ambiente. Aborda questões referentes à sociedade, 

cultura, economia e suas relações com o ambiente 

natural, além de contribuir para a formação de 

profissionais autônomos e críticos que atuem na transição 

para sociedades sustentáveis tendo como base uma 

comunidade de aprendizagem que ofereça subsídios 

teóricos e práticos para a construção de conhecimentos 

nas áreas de educação, ambiental, políticas públicas, 

social e cultural, dialogando com sentidos existenciais e 

utopias individuais e coletivas contribuindo para 

compreensão sobre limites e possibilidades de atuação no 

atual modelo de organização das sociedades. 

02 

 

 

 

DEDC VIII/ 

Paulo Afonso 

 

 

Análise Cladística 

Categoria: Optativa 

Regime: Presencial 

Carga horária: 60 horas 

Período: 05/08 a 09/08 e 

28/08 a 30/08/2019 

Turno: Diurno 

Estuda o histórico da Sistemática vegetal. Tipos de 

dendograma. Construção de matrizes. Polarização e 

otimização de caracteres. Construção e interpretação de 

cladogramas. Métodos computacionais para análise 

cladística. Análise de parcimônia. Índices e árvores de 

consenso. 

02 Salvador 

Biologia Molecular Básica e 

DNA Recombinante 

Categoria: Optativa 

Apresenta os conceitos básicos de biologia molecular, 

dando noções básicas sobre a estrutura dos ácidos 

nucléicos e desenvolvimento, com maior detalhamento, 

os aspectos relacionados à sua organização e 

funcionalidade em células eucarióticas. Também se 

contempla nesta proposta o estudo das principais 

 

10 

 

 

DEDC VIII/ 

Paulo Afonso 



  

Regime: Presencial 

Carga horária: 45 horas 

Período: 12/08 a 16/08/2019 

Turno: Diurno 

metodologias experimentais básicas utilizadas em 

biologia molecular e tecnologias do DNA recombinante, 

a partir se subsídios teóricos. É dada ênfase à 

aplicabilidade destas metodologias na solução de 

problemas na área vegetal. 

 

 

 

 

 

Anatomia Vegetal 

Categoria: Optativa 

Regime: Presencial 

Carga horária: 45 horas 

Período: 19/08 a 23/08/2019 

Turno: Diurno 

Expressões de organização dos órgãos e dos tecidos nos 

diferentes ecossistemas; Adaptações anatômicas das 

plantas às variações ambientais nas estruturas secretoras, 

nas raízes, nos caules, nas folhas, nas flores, nos frutos e 

nas sementes. 

02 
DEDC VIII/ 

Paulo Afonso 

Aspectos da Biologia de 

Briófitas 

Categoria: Optativa 

Regime: Presencial 

Carga horária: 60 horas 

Período: 16/09 a 21/09/2019 

Turno: Diurno 

Estuda a origem e evolução das Briófitas e suas relações 

filogenéticas. Os processos assexuados e sexuados de 

reprodução das Briófitas. Sistemas sexuais das briófitas e 

ciclo reprodutivo. Morfologia e forma de crescimento do 

gametófito e morfologia do esporófito das Briófitas. 

Aspectos ecológicos das Briófitas, enfocando princípios 

de ecologia de população, seu papel ecológico e habitat, e 

sua ação como bioindicadores e biomonitores. 

Importância e utilização das Briófitas. Padrões de 

Distribuição das Briófitas e Conservação. 

10 
DCET II/ 

Alagoinhas 

 

2.2. O candidato poderá candidatar-se a até 02 (duas) disciplinas. Neste caso, o candidato 

deverá enviar no mesmo envelope, 01 (uma) via de cada um dos documentos solicitados 

para a inscrição;  

2.3. O candidato só poderá cursar até 02 (duas) disciplinas no Programa como aluno 

especial. Assim, os candidatos que se inscreverem e já tenham atingido esta cota, terão as 

inscrições indeferidas;  

2.4. O candidato que já tenha cursado 01 (uma) disciplina no Programa como aluno 

especial poderá concorrer a 02 (duas) disciplinas, no entanto, se aprovado nas duas, deverá 

optar por uma delas;  

2.5. Esta seleção tem validade apenas para o semestre 2019.1; 

2.6. Em atendimento à Resolução do CONSU n.º n°1339/2018, serão ofertadas vagas para 

candidatos negros (40% (quarenta por cento)), e sobrevagas para indígenas (5% (cinco por 

cento)), quilombolas (5% (cinco por cento)), ciganos (5% (cinco por cento)), transexuais, 

travestis e transgêneros (5% (cinco por cento)), para candidatos(as) com deficiências, 



  

transtorno do espectro autista e altas habilidades (5% (cinco por cento)), que preencherem 

as condições estabelecidas neste edital e optarem pelo sistema de cotas (Anexo I); 

2.7. O presente edital prevê 20% (vinte por cento) das vagas para os servidores docentes, 

técnicos universitários e analistas universitários do quadro efetivo da UNEB conforme o 

Art 6º da Resolução nº 540/2008 do CONSU; 

2.8. Em atendimento à Resolução CONSU nº 1.315/2018, que aprova o Regulamento para 

oferta de vagas e as condições para ingresso de alunos estrangeiros nos Programas de Pós-

graduação Stricto Sensu da UNEB, será disponibilizado 10% (dez por cento) das vagas. 

2.9. As vagas não preenchidas pela demanda de cotas serão redistribuídas para a ampla 

concorrência. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão realizadas, mediante preenchimento de formulário eletrônico 

(disponível em https://portal.uneb.br/ppgbveg), no período de 05 a 12/06/2019. 

3.2. Os documentos necessários à inscrição deverão ser enviados exclusivamente por 

correio eletrônico, obrigatoriamente até às 23h59min do dia 12/06/2019, para o e-mail: 

selecaoppgbveg@uneb.br. Toda documentação (listada no item 4) deverá ser enviada em 

mensagem única, com os arquivos identificados com o nome completo do candidato e o 

assunto deverá constar o nome do candidato e a(s) disciplina(s) pretendida(s) (Exemplo: 

Fulano de Tal – Disciplina X). Não serão aceitas inscrições sem a totalidade dos arquivos 

solicitados e/ou enviadas fora do período estabelecido acima. 

3.3. O valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais), por disciplina que o 

candidato pretende se inscrever, que deverá ser depositado no:  

Banco do Brasil, Agência: 3832-6, Conta Corrente: 991812-4 

Favorecido: Universidade do Estado da Bahia (UNEB), CNPJ: 14.485.841/0001-40. 

3.4. A taxa de inscrição, em nenhuma hipótese, será devolvida.  

3.5. Serão isentos do pagamento da taxa de inscrição os servidores docentes, técnicos 

universitários e analistas universitários do quadro efetivo da Universidade do Estado da 

Bahia.  

3.6. Não serão homologadas inscrições com documentação incompleta, pendente ou com 

fotocópia ilegível. Os processos de inscrições serão analisados e homologados pela 

Comissão de Seleção. 

 

https://portal.uneb.br/ppgbveg


  

4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO 

a) Formulário de inscrição preenchido, impresso e devidamente assinado (disponível em 

https://portal.uneb.br/ppgbveg); 

b) Curriculum Lattes atualizado e obtido diretamente da Plataforma Lattes em PDF; 

c) Cópias dos documentos comprobatórios das informações constantes no Currículo Lattes 

que serão avaliadas de acordo com o Anexo II deste Edital (deverão ser comprovados, em 

arquivo único, na forma de “anexos da documentação comprobatória curricular” e estarem 

organizados e numerados na mesma sequência dos itens do Anexo II); 

e) Cópia do diploma, certificado de conclusão ou atestado de provável concluinte de Curso 

Superior de Graduação; 

f) Cópia do histórico escolar; 

g) Cópia dos documentos pessoais: RG e CPF; 

h) Comprovante de depósito ou transferência da taxa de inscrição; 

i) Cópia do cabeçalho do último contracheque para candidatos às vagas de servidores 

docentes, técnicos universitários e analistas universitários do quadro efetivo da 

Universidade, conforme item 2.7 desse Edital. 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1. A seleção será realizada no dia 25/06/2019. 

5.2. A seleção consistirá de duas etapas: (1) Análise da justificativa da escolha da 

disciplina apresentada na Ficha de Inscrição, (2) Análise do Curriculum Lattes dos 

candidatos, conforme barema constante neste Edital (Anexo II); 

5.3. Será de responsabilidade do candidato selecionado qualquer ônus relacionado com 

deslocamento 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

6.1 Para fins de classificação e aprovação no processo seletivo, o candidato deverá alcançar 

a média igual ou superior a 7,0 (sete), observando-se a soma da pontuação obtida na 

Análise da Justificativa e do Currículo Lattes, conforme o barema do Anexo II deste 

Edital.  

6.2 Todos os candidatos inscritos serão classificados pela ordem decrescente de pontuação 

resultante da média dos itens avaliados nas Etapas 1 e 2 descritas neste Edital.  

https://portal.uneb.br/ppgbveg


  

6.3 O resultado final será divulgado no dia 26/06/2019, no endereço: 

www.portal.uneb.br/ppgbveg e no Mural do PPGBVeg dos Campi consorciados do 

programa.  

 

7. DOS RECURSOS 

7.1. O candidato terá até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado final de cada 

etapa para ingressar com recurso, devendo fazê-lo com a justificativa e os comprovantes 

pertinentes, através de Formulário disponível no site do Programa. O formulário preenchido 

e assinado deve ser enviado para o e-mail: selecaoppgbveg@uneb.br, identificado pelo 

assunto: RECURSO SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL 2019.1.  

7.2 O resultado da apreciação dos recursos será divulgado na Secretaria e no endereço 

eletrônico: www.portal.uneb.br/ppgbveg, no dia 29/06/2019. 

 

8. DA MATRÍCULA 

Os alunos aprovados e classificados no processo de seleção deverão efetuar sua matrícula 

no dia 03 de Julho de 2019, na secretaria do PPGBVeg/UNEB, em um dos seguintes 

endereços: 

a) UNEB – Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus II, Rodovia 

Alagoinhas/Salvador, BR-110, Km 03, Alagoinhas – BA, CEP: 48.000-000 

b) UNEB – Departamento de Educação, Campus VII, Rodovia Lomanto Júnior, BR-

407, Km 127, Senhor do Bonfim – BA, CEP: 48.970-000 

c) UNEB – Departamento de Educação, Campus VIII, Rua do Gangorra, 503, Alves 

de Souza, Paulo Afonso – BA, CEP: 48.600-000 

A matrícula será realizada pessoalmente ou por representante, com procuração do 

candidato, com firma reconhecida e acompanhada de fotocópia de RG do procurador. Não 

será aceita matrícula com documentação incompleta, pendente ou fotocópia ilegível. 

 

Os documentos necessários para matrícula são: 

a) Originais do RG, CPF, Diploma de graduação.  

b) Original do Histórico Escolar.  

c) Original do Histórico Escolar (do 2º Semestre de 2018, para os graduandos da UNEB).  

d) Originais e cópias do título de eleitor e do comprovante de residência atualizado.  



  

e) 01 foto 3x4, nítida e atual.  

f) Original e cópia da carteira de reservista (para candidatos do sexo masculino).  

g) Original de documento comprobatório de vínculo empregatício com a Universidade do 

Estado da Bahia, para candidatos que optarem pela vaga reservada aos servidores dessa 

Instituição de Ensino Superior (IES). 

h) Declaração de matrícula no 1º Semestre de 2019 do curso de graduação, expedida pela 

Secretaria Acadêmica do Departamento, para graduandos da UNEB. 

i) Declaração comprobatória do pertencimento étnico, assinada por, pelo menos, 03 (três) 

lideranças reconhecidas de sua respectiva comunidade (para candidatos aprovados 

indígenas). 

j) Declaração comprobatória do pertencimento étnico e residência, assinada pelo presidente 

da organização/associação de sua respectiva comunidade e Carta Certificação da 

comunidade emitida pela Fundação Cultural Palmares (para candidatos aprovados 

quilombolas). 

k) Documento composto por autodeclaração, acompanhada de um resumo genealógico 

(memorial étnico autodescritivo), confirmado e assinado por duas lideranças de famílias 

extensas (um líder da sua família extensa e a outra de líder de família extensa da mesma 

cidade ou de outras cidades) reconhecidas por associações de etnias ciganas legalmente 

registradas no Brasil (para candidatos aprovados ciganos). 

l) Laudo caracterizador da deficiência ou laudo de avaliação do transtorno do espectro 

autista ou relatório de avaliação de altas habilidades emitido por uma equipe 

multidisciplinar (documento original ou cópia autenticada, conforme a legislação), emitido 

nos últimos 12 (doze) meses, que indique o tipo, o grau ou o nível da deficiência, do 

transtorno do espectro autista, das altas habilidades do (a) candidato (a), com expressa 

referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e/ou Manual de Diagnóstico e Estatística das 

Perturbações Mentais (DSM) da Associação Americana de Psiquiatria (APA), para 

candidatos aprovados com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades. 

m) Documento de autodeclaração ratificado pelo Conselho Estadual dos Direitos da 

População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, para candidatos 

aprovados transexuais, travestis ou transgêneros. 

 

9. DO CRONOGRAMA 

As datas de realização das inscrições e sua homologação, bem como da realização e 

divulgação dos resultados de cada etapa e recursos constam do quadro a seguir: 



  

ATIVIDADE DATA/PERÍODO OBSERVAÇÃO/LOCAL 

Inscrições 05 a 12/06/2019 

On-line (www.portal.uneb.br/ppgbveg), com 

envio de documentos para o e-mail: 

selecaoppgbveg@uneb.br 

Divulgação das inscrições 

homologadas  
14/06/2019 

Site (www.portal.uneb.br/ppgbveg) e mural da 

secretaria do PPGBVeg 

Interposição de recurso do 

resultado da homologação das 

inscrições  

17 e 18/06/2019 Por e-mail: selecaoppgbveg@uneb.br  

Resultado da homologação após 

recurso  
19/06/2019 Site (www.portal.uneb.br/ppgbveg) e mural da 

secretaria do PPGBVeg 

Publicação do resultado final  26/06/2019 Site (www.portal.uneb.br/ppgbveg) e mural da 

secretaria do PPGBVeg 

Interposição de Recurso  27 e 28/06/2019 Por e-mail: selecaoppgbveg@uneb.br  

Resultado do Recurso da etapa 

final  
29/06/2019 Site (www.portal.uneb.br/ppgbveg) e mural da 

secretaria do PPGBVeg 

Matrícula 03/07/2019 

Secretaria do PPGBVeg, DCET/Campus II 

(Alagoinhas), DEDC/Campus VII (Senhor do 

Bonfim) ou DEDC/Campus VIII (Paulo 

Afonso) 
 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 A inscrição do candidato pressupõe o conhecimento e aceitação dos termos deste 

Edital.  

10.2 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  

10.3 A documentação dos candidatos não selecionados ficará à sua disposição na Secretaria 

do Programa. Findo o período de 90 (noventa) dias após a divulgação dos resultados, a 

documentação não retirada será descartada. 

10.4 Dúvidas referentes ao edital serão esclarecidas exclusivamente através do e-mail do 

Programa: (selecaoppgbveg@uneb.br). 

 

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 29 de maio de 2019. 

 

José Bites de Carvalho 

Reitor 
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ANEXO I 

PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS ESPECIAIS DO PPGBVeg – 2019.1 

QUADRO DO NÚMERO DE VAGAS 

 

Disciplinas 

Vagas Sobrevagas 

Total de 

vagas 

Ampla 

concorrência 

Servidores 

da UNEB 

(20%) 

Negros 

(40%) 

Estrangeiros 

(10%) 

Indígenas 

(5%) 

Quilombolas 

(5%) 

Transexuais, 

travestis e 

transgêneros 

(5%) 

Deficiências, 

transtorno do 

espectro 

autista e altas 

habilidades 

(5%) 

Bioprospecção: 

Ferramentas e 

Ensaios 

Biológicos 

03 02 01 01 01 01 01 01 01 

Palinologia 05 04 01 01 01 01 01 01 01 

Reprodução 

Vegetal 
05 04 01 01 01 01 01 01 01 

TEB: Educação 

Ambiental e 

Sustentabilidade 

02 01 01 01 01 01 01 01 01 

Análise 

Cladística 
02 01 01 01 01 01 01 01 01 

Biologia 

Molecular Básica 

e DNA 

10 06 04 01 01 01 01 01 01 



  

Recombinante 

Anatomia 

Vegetal 
02 01 01 01 01 01 01 01 01 

Aspectos da 

Biologia de 

Briófitas 

10 06 04 01 01 01 01 01 01 

Obs.: Entende-se como sobrevaga o quantitativo de vagas resultante da aplicação do percentual de cota destinada aos indígenas; quilombolas; 

ciganos(as); pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades; transexuais, travestis ou transgêneros sobre o número de 

vagas oferecido por turma/curso. 

 



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

Departamento de Educação – Campus VII – Senhor do Bonfim 

Departamento de Educação – Campus VIII – Paulo Afonso 

Departamento de Ciências Exatas e da Terra – Campus II – Alagoinhas 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE VEGETAL – PPGBVeg 

 

ANEXO II 

BAREMA – SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL PPGBVeg 

 

CANDIDATO (A) ________________________________________________________ 

 

1. JUSTIFICATIVA PONTOS 

NOTAS 

Avaliador 1 Avaliador 2 

Clareza e capacidade de argumentação em relação à 

justificativa da disciplina escolhida.  
2,0 

  

Relevância no que se refere à proposta da disciplina 1,5   

Contextualização da justificativa 1,5   

TOTAL DE PONTOS 5,0   

 

2. AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO PONTOS Avaliador 1 Avaliador 2 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 1,0   

Pós-Graduação Stricto-Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) 0,2   

Pós-Graduação Lato-Sensu (Especialização) (0,2 por curso) 0,2   

Cursos (com carga horária superior às 30h) (0,2 por curso) 0,6   

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 1,5   

Docente (com exercício comprovado) (0,5/ ano de exercício) 1,0   

Estágios (curriculares e extracurriculares) (0,5/ semestre) 0,5   

PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICO-CIENTÍFICA 2,5   

 



  

Participação em projeto de pesquisa ou extensão (0,2/ projeto) 0,4   

Publicação de artigo, livro ou capítulo de livro (0,3/ 

publicação) 
0,9 

  

Trabalhos completos ou resumos em anais de congressos (0,3/ 

trabalho) 
0.9 

  

Participação em eventos acadêmicos (0,1/ evento) 0,3   

TOTAL DE PONTOS 5,0   

 

  



  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

Departamento de Educação – Campus VII – Senhor do Bonfim 

Departamento de Educação – Campus VIII – Paulo Afonso 

Departamento de Ciências Exatas e da Terra – Campus II – Alagoinhas 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE VEGETAL – PPGBVeg 

 

ANEXO III 

FORMULÁRIO PARA CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

DECLARAÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Eu,__________________________________________________________, portador do RG 

__________________, CPF ___________________, candidato a uma vaga no curso de Pós-Graduação 

em Biodiversidade Vegetal da Universidade do Estado da Bahia, declaro ser portador de necessidades 

especiais, Código Internacional de Doenças (CID): _______, a saber 

__________________________________________________________________________________

_____________________________ e que, portanto, necessitarei de auxílio durante a prova, conforme 

discriminado:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

__________________, _____ de _______________ de ______. 

   

______________________________________________________________ 

(Assinatura do Candidato) 

 

 

 


